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מאת: אסא ששון06:0321.06.2018

התרגיל: הקבלנים נתקעו עם אלפי דירות -
זה מה שהם עושים במקום להוריד מחירים
שר האוצר השיק את מחיר למשתכן, אך במקום להוריד מחירים - הקבלנים
עצרו מכירות ובלמו בנייה חדשה ■ כעת מתברר כי קרנות פרטיות מציעות
לקבלנים הלוואות בריבית של 10% כנגד הדירות שבמלאי, כך שלא ייאלצו

למכור בזול ■ העלות העודפת תגולגל בעתיד על הדיירים

מכירת הדירות החדשות חזרה השנה לשפל של 2014 וברבעון הראשון של השנה חלה
צניחה של יותר מ–7% בהתחלות הבנייה, מה שמחזיר את ענף הבנייה לעשור הקודם.

בסך הכל, בין מאי 2017 לאפריל 2018, מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב–19.2%
בהשוואה ל–12 החודשים הקודמים.

כל הנתונים האלה מצביעים על כך ששוק הנדל"ן צועד לעבר קיפאון, שמציב את הקבלנים
במצב לא פשוט. הם נתקעו עם מלאי דירות, ועכשיו עליהם להחליט אם להוריד את מחירי

הנכסים וליהנות מתזרים המזומנים שיקבלו כדי לקדם את הפרויקטים הבאים שלהם —
או להמתין עד שהשוק יאפשר להם למכור את הדירה במחיר שלו הם מייחלים. אי־מכירה

של דירה מוכנה מעכבת את תזרים המזומנים של החברה ופוגע בפרויקטים עתידיים
שלה.

כיצד מצליחים הקבלנים לשרוד בתקופה של קיפאון במכירות? כיצד הם מצליחים "לעשות
שריר" מול שר האוצר שנאבק בהם — לא למכור את הדירות שנבנו בהנחה ולא להתחיל

בנייה בקרקעות שכבר רכשו בחוב?
בתקופה האחרונה, כך מסתבר, יש מי שמסייע לקבלנים להשיג מרווח נשימה. מדובר

בקרנות מימון חוץ־בנקאיות ייעודיות לענף הנדל"ן מעניקות להם הלוואת גישור בריבית
גבוהה של 9%–10%. חלק מהדירות שהצטברו במלאי של הקבלן משמשות כביטחונות

להלוואה. כך הקבלן אינו מזדרז למכור את הדירות שברשותו במחיר מופחת, ותזרים
המזומנים מאפשר לו להמשיך בביצוע הפרויקטים.

הבחירה של הקבלנים לקחת הלוואה בריבית גבוהה מאותתת כי הם מעריכים שמחירי
הדירות יעלו בעתיד ויכסו את ההלוואה היקרה שלקחו.

אחת החברות המובילות בתחום היא ברקת, בבעלותם של עדי גזית, רוני בירם וגיל
דויטש (בירם ודויטש הם ממקימי חברת אקסלנס). החברה, שנוסדה ב–2015, מעניקה
הלוואות הנשענות על בטוחות מקרקעין מדרגה ראשונה (כלומר, המלווה יהיה הראשון
שמקבל את הבטוחה במקרה של חדלות פירעון). החברה המלווה פועלת במתכונת של

ליווי בנייה, בדומה לבנקים, והכסף ניתן בפעימות, בהתאם להתקדמות הבנייה.
נכון לסוף 2017, החברה העמידה הלוואות בהיקף של כ–250 מיליון שקל לכ-15

פרויקטים, ויש לה עתודות כספיות של כמיליארד שקל למימון פרויקטים נוספים. "התופעה
שראינו בשנה האחרונה מתרחשת בעקבות מחיר למשתכן. המבצע מוביל זוגות צעירים

לשבת על הגדר. הם לא ששים להיכנס למכרזי המבצע, בעיקר כי חלק לא מבוטל
מהמכרזים הם באזורי הפריפריה, והם מעדיפים לגור באזורי הביקוש, אז הם מחכים",

אומר גזית.
לדבריו, "זה גם משליך על הקבלנים — אלה שלא בונים במסגרת מחיר למשתכן. בשנה

האחרונה פנו אלינו קבלנים שמעורבים ב–20 פרויקטים שונים בכל רחבי הארץ —
וחיפשו הלוואות גישור כדי שיוכלו להתקדם לפרויקט הבא. הם זקוקים לכסף עד שהשוק

ישתחרר".
"התשואה מהעסקות תהיה גבוהה מהריבית"

חברת ברקת אינה פועלת לבדה בשוק. עם מתחריה נמנים בין השאר קרן יסודות ובית
ההשקעות ילין לפידות, שמעניק הלוואות דומות. "אותם יזמים וקבלנים מוכנים לקחת

הלוואת גישור גם בריבית של 9%–10%, כי הם רואים את הפוטנציאל העתידי במכירת
הדירות. ההלוואה מספקת להם את ההון העצמי לעסקה הבאה, וגם אם על ההון הזה יש
ריבית של 9%, הם מעריכים כי התשואה שתתקבל מהעסקות הבאות תהיה גבוהה יותר.

בסופו של דבר, מי שמכתיב את הקצב בשוק הנדל"ן הם רוכשי דירה ראשונה, שהם
המסה העיקרית בשוק הדיור. משקיעי נדל"ן הם קבוצה קטנה יותר, וכרגע הם גם

ממתינים לראות מה קורה עם מס דירה שלישית", מוסיף גזית.
גזית התייחס לכך שמימון מסוג זה מאפשר למעשה לקבלנים להישאר חזקים מול שר

האוצר, משה כחלון, ולא להוריד את מחירי הדירות: "לכל מטבע יש שני צדדים. שוק
הדיור, כמו כל שוק, צריך לתת מענה לשני הצדדים — גם לביקוש וגם להיצע. חשוב

לזכור: היזמים והקבלנים עובדים על מרווח נמוך מאוד, והם חייבים להתגלגל לפרויקט
הבא, אחרת הם לא ישרדו", אומר גזית.

גזית מציין כי גם קבלנים של דירות יוקרה מוצאים עצמם עם מלאי דירות שהם לא
מצליחים להיפטר ממנו במחיר הרצוי: "באזור תל אביב המלאי הוא בעיקר של דירות

 



7/1/2018 https://www.themarker.com/misc/article-print-page/.premium-1.6197114

https://www.themarker.com/misc/article-print-page/.premium-1.6197114 2/2

יוקרה — כל דירה במחיר גבוה מ–6–7 מיליון שקל מוצאת את עצמה על המדף זמן רב
מהרגיל".


